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Butlletí Informatiu de la Federació ACAPPS 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes 

C. Providència, 42, 4a planta    federacio@acapps.org     tel. 93 210 55 30     sms / whatsapp  600 401 631     

 

https://bit.ly/2MVv6XL  
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PUBLICITAT 

 
https://bit.ly/2EjHm1C  
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Famílies     

PUBLICITAT 

Establir una col·laboració més estreta per op�-
mitzar l’atenció a les famílies amb fills/es amb 
discapacitat audi�va. Amb aquest objec�u, el 
passat divendres 18 de gener la Magda Giralt, tèc-
nica del Servei d’Atenció i Suport a les Famílies, i la 
Laia Sullastres, coordinadora del Servei d’Orienta-
ció i Inserció Laboral, van presentar a l'equip tèc-
nic i direc�u del CREDA Catalunya Central què fem 
des dels nostres serveis i programes d’Inserció La-
boral´d’inserció laboral i en atenció a les famílies i 
persones sordes d’arreu de Catalunya. 

Les logopedes i la directora del CREDA Catalunya 

Central van mostrar el seu interès i compromís en 

col·laborar estretament amb els nostres serveis. Es 

van mostrar molt interessades en els programes 

 

de logopèdia, en l’assessorament que oferim so-
bre les assegurances dels implants coclears i en 
els programes d’orientació i inserció laboral. 
 
Des del Servei d’Orientació i Inserció Laboral ja 
s’ha començat  a treballar coordinament amb el 
CREDA Catalunya Central per oferir una millor 
atenció i assessorament a l’alumnat amb discapa-
citat audi�va que acaba l’ESO o el batxillerat. Pro-
perament estan previstes les trobades amb el 
CREDA Tarragona i el CREDA Narcís Massó de Gi-
rona. 

   3  3 

En xarxa amb l’equip del CREDA Catalunya Central, a Manresa  
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Amb T-Oigo et convidem a par�cipar, el di-

vendres 22 de febrer, al taller "Parlar en pú-

blic i comunicació eficaç" adreçat a joves, 

d'entre 12 i 20 anys, amb discapacitat audi�-

va. 

 

Si et fa vergonya parlar en públic, si vols millo-

rar les presentacions orals a la classe o t'agra-

daria llançar-te més en una conversa de grup, 

aquest taller t'interessarà! Serà un taller in-

terac�u, par�cipa�u, 100% pràc�c i on treba-

llarem en equip.  

 TALLER GRATUÏT PER A JOVES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA 

Si vols parlar en públic o en grup sense vergonya, apunta't a aquest 
taller amb l’experta en comunicació Karen Friedman 

Foto d’arxiu d’ACAPPS 

    

Tècniques bàsiques per parlar en públic. 

Com incorporar l'auten�citat: es�l propi i natural 

Com superar la por de parlar en públic 

Com aprofitar el poder de la comunicació no ver-

bal   

Inscripcions: 
TALLER GRATUÏT I PERSONALITZAT.  
PLACES LIMITADES. 
És imprescindible inscriure-s'hi  
prèviament per: 
Correu electrònic: saaf@acapps.org 
tel. 93 210 55 30  
whatsapp  620 99 34 22 

Tenim la sort de poder comptar amb la 

col·laboració Karen Friedman, experta en co-

municació reconeguda a nivell internacional. 

Ens explicarà:  

Dia: divendres, 22 de febrer. De 18:00 a 20:00 
Lloc: Hotel d’En�tats de Gràcia. C. Providèn-
cia, 42, entresòl (sala polivalent). 
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ACTIVITATS LÚDIQUES I GRATUÏTES PER A  
PERSONES I FAMÍLIES SÒCIES D’ACAPPS 

Gràcies a la Fundació del FCBarcelona, tenim invitacions  
per al museu del Barça 

    

 

. 

Reserva invitacions 

 5 

Les 25 copes de Lliga i les 5 de la Champions aconseguides pel Barça. Samarretes de jugadors 

mí�cs com Maradona o, fins i tot, les botes que va portar Koeman a la final de Wembley, i tam-

bé els records més recents de l'equip, de jugadors com Messi. Tot, al museu del Barça. 

Les persones i famílies sòcies d’ACAPPS podeu demanar fins a 4 invitacions que seran vàlides 

fins al 30 de juny en horari del museu, de 9:30 a 19:30 (es recomana no fer la visita en dies de 

par�t al Camp Nou). 

Un cop �ngueu la confirmació de les invita-

cions, les haureu de passar a recollir a 

ACAPPS abans del 28 de febrer (c. Tres Se-

nyores, 7, en horari de 9:00 a 19:00 –

divendres de 9:00 a 15:00). 

Cal que feu la reserva de les vostres invi-

tacions abans del 20 de febrer per correu 

electrònic a l’adreça saaf@acapps.org.  

Les atorgarem per ordre d’inscripció.  

Recollida invitacions 

RESERVEU LA DATA: diumenge, 17 de març. Ac�vitat gratuïta 

de rem al Canal Olímpic de Castelldefels 

 

El diumenge 17 de març farem una ac�vitat de rem adreçada a infants i adolescents d’entre 9 i 16 

anys amb discapacitat audi�va i per als seus germans/es. Ac�vitat gratuïta limitada a 20 nens/

es. Per apuntar als vostres fills/es heu de reservar plaça al correu saaf@acapps.org. 

 

Des del Servei d’Atenció i Suport a les Famílies i la Comissió de Famílies d’ACAPPS us animem a 

par�cipar a les ac�vitats que organitzem, perquè tant els pares i les mares com els nostres fills/es 

puguem compar�r moments lúdics i conèixer-nos. 
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Laboral     
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Laboral– en Xarxa     

Sumem un any més en el programa Incorpora 
de l’Obra Social “la Caixa”  

Un any més, ACAPPS ha signat el conveni de 
col·laboració amb el programa Incorpora de l’Obra 
Social “la Caixa”.  
 
Amb la renovació de l’acord, és el tretzè any que for-
mem part de la xarxa, integrada per 78 en�tats socials 
d'inserció laboral a Barcelona. Sumem, així, esforços 
per a un objec�u comú: la integració social i laboral 
plena de les persones amb discapacitat i/o en risc 
d’exclusió social. 

Incorpora vol que les persones amb dificultats 
afegides per accedir al món laboral s'hi puguin 
incorporar amb més facilitat.  
 

QUÈ T’OFERIM AMB EL PROGRAMA  
INCORPORA? 
Si tens discapacitat audi7va i busques FEINAFEINAFEINAFEINA: 
un servei integral gratuït amb tècnics/ques 
d'inserció laboral que t’orientaran en la recerca 
de feina 
 
Si ets una EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA: 
proporcionem tot l'assessorament  
que l'empresa necessita, i també un suport 
complet en totes les fases del procés: des de la 
selecció fins a la plena integració en el lloc de 
feina.  

laboral1@acapps.org         
 tel. 93 210 55 30    
whatsapp 600 40 16 31   

Àngels Videla, presidenta d’ACAPPS, va signar el conveni. 

#InclouFutur, el servei de la Xarxa per a la Inclusió 
Laboral de Barcelona (XIB) 
ACAPPS, juntament amb les altres en�tats membres de la Xarxa i  
l’equip d’assessorament Laboral de L’ins�tut Municipal de Persones amb Discapaci-
tat oferim, a través del programa Inclou Futur, un servei integral d’assessorament i 
d’acompanyament a la inclusió laboral adreçat  a les empreses  i a les persones amb 
discapacitat o amb trastorn de salut mental. 
 
En el marc de la XIB es va presentar, el passat 30 de gener, el Pla d'Acció per a la In-
clusió Social, l'Ocupació i la Promoció Econòmica de les persones amb diversitat fun-
cional amb Barcelona Ac�va i l'Ins�tut Municipal de Persones amb Discapacitat 
#TreballEnXarxa  

 
 

A ACAPPS acabem d'ac�var la nostra pàgina a LINKEDIN on podràs seguir la nostra 
ac�vitat en #InsercióLaboral i #feina enfocat a empreses, persones amb 
#discapacitatAudi�va i organitzacions. Benvinguts/des:  
hTps://www.linkedin.com/company/acapps/   
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 accessibilitat 

Es cons�tueix la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent de 
Barcelona i en formem part! 
La Federació ACAPPS forma part d’una nova xarxa de 
treball entre en�tats del col·lec�u de la discapacitat i 
l’Ajuntament de Barcelona. El passat 29 de gener, 
Domingo Reina, tècnic del nostre Servei d’Accessibili-
tat, ha assis�t a la jornada de cons�tució de la Xarxa 
d’Accessibilitat i Vida Independent celebrada a la Lle-
ialtat Santsenca. Inclusió, compromís i diversitat són 
alguns dels valors de la XAVI. 

La Federació ACAPPS és una de les 60 en�tats mem-
bres que cons�tueixen la Xarxa, des d’on treballarem 
per a la transformació social i la sensibilització per 
promoure canvis socials a Barcelona i per a la plena 
inclusió de les persones amb discapacitat. 

Par�nt de la Convenció dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat de les Nacions Unides (2006) fa-
rem accions perquè totes les persones �nguin els ma-
teixos drets i condicions de vida. Ho farem des del 
treball col·labora�u per tenir més força i avançar 
amb projectes importants, així com per fer pressió a 
les administracions perquè facin polí�ques i accions 
per garan�r els drets de les persones amb discapaci-
tat. Sumem esforços entre persones, en�tats i admi-
nistracions que promouen els drets de les persones 
amb discapacitat per emprendre projectes conjunts 
que perme�n a les persones amb discapacitat tenir 
els suports necessaris per a una vida independent. 

El Parlament de Catalunya  

va sub�tular en directe  
per a les persones sordes  
l’acte commemora�u  
en memòria de les víc�mes  
de l’Holocaust nazi,  
celebrat el 28 de gener. 

SI vols anar a un acte,  
el que sigui, i necessites  

que sigui  

ACCESSIBLE   
posa’t en contacte amb  
accessibilitat@acapps.org    

tel. 93 210 55 30 
Whatsapp 620 99 34 22 

 

Objectius de la XAVI  
Avançar en la conscienciació i sensibilització 
ciutadana. Perquè la ciutadania conegui els 
drets de les persones amb discapacitat i la situ-
ació del col·lec�u. 
 

Treballar la garan�a de DRETS. És a dir, garan-
�r que es compleixi a Barcelona la Convenció 
dels Drets de les Persones amb Discapacitat de 
les Nacions Unides (Convenció de la ONU) i la 
Llei d’Accessibilitat de Catalunya. 
 

Impulsar la par�cipació, l’autorepresentació i 
el treball col·labora�u. Impulsar debats cons-
truc�us i pensament crí�c. 
 

Valors de la XAVI 
 

INCLUSIÓ · COMPROMÍS   
CORESPONSABILITAT   
DIVERSITAT · DIÀLEG  
PENSAMENT CRÍTIC 
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A Terrassa, par�cipem al seminari Repensant l’atenció a les 
capacitats diverses i l’accessibilitat 

Els dies 22 i 23 de gener, també vam par�cipar 
com a en�tat convidada, al Seminari Repensant 
l'Atenció a les Capacitats diverses i l'Accessibili-

tat organitzat per l’Oficina de Capacitats Diver-
ses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.  
 
Juntament amb altres en�tats del sector de la 
discapacitat, tècnics/ques municipals de diver-
sos àmbits, persones amb discapacitat i familiars 
vam reflexionar plegats, en aquests dos dies de 
jornada, per consensuar la línia futura de l'aten-
ció a les persones amb discapacitat i les seves 
famílies a Terrassa. 
 
Algunes de les conclusions i propostes que van 
sorgir sobre com haurà de ser l’atenció i el su-
port a les persones amb discapacitat amb visió 
de futur (2030) van ser: 
 

Compliment de la norma�va en ma-
tèria d’escola inclusiva i accessibilitat, 
entre altres. 
 
Incidir en la formació, la consciencia-
ció i la sensibilització adreçada a la 
ciutadania, organitzacions, empreses 
del sector privat i l’administració pú-
blica. 
 
Que totes les àrees de l’Ajuntament 
�nguin una mirada interseccional i 
incorporin, en les seves polí�ques i 
actuacions, a les persones amb disca-
pacitat. 
 
Assolir una representació del col·lec�u 
de les persones sordes que es comuni-
quen oralment a la Taula Municipal de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat. 

BREUS INFORMATIUS  

 

LAMENTEM la pèrdua, el passat 26 de gener, de la logopeda Carme Bruno Buqueras. Moltes persones 
sordes i famílies d'ACAPPS vam tenir l'oportunitat de conèixer-la, sempre agraïts per la seva labor. El nos-
tre condol als familiars.  
 
JORNADA ACORD CIUTADÀ per una #BCNInclusiva. Hi par�cipem com a en�tat membre de l’Acord per 
compar�r estratègies per a la inclusió i la reducció de les desigualtats socials. Destaquem una citat de la 
Begoña Román, presidenta Comitè È�ca Serveis Socials de Catalunya: "La ciutat ha de tenir cura de la vi-
da i no ser un mitjà per produir. La inclusió no és una opció, és un impera�u categòric". 
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La Bona persona de Sezuan, al Teatre Nacional  
de Catalunya 
En una Xina imaginaria, tres déus visiten el país en busca d'una bona persona. Satisfets 
d'haver conegut la jove Xen Té, que els ha acollit a la seva casa, premiem la noia amb di-

ners a canvi que viva sempre bondadosament. Gràcies a la petita fortuna que li ha rega-
lat, Xen et deixarà la prostitució per obrir un estanc de tabac. Aviat, però, la misèria en la 
qual malviuen els seus ciutadans acabarà dificultant seriosament que pugui complir el man-
dat dels déus. 

Repartiment: Míriam Alemany, Joan Carreras, Jordi Figueras, Mercè Pons i Clara Segura, 
entre altres. 

Accessibilitat: Les persones usuàries del subtitulat poden adquirir les seves localitats a les 
següents zones: a partir de la segona mitja de "Platea"; Sala petita: a les butaques aconse-
llem adquirir les localitats en el sector imparell (butacas 3 a la 17), a partir de la fila 7 i fins 
a la 10. També hi ha bucle magnètic (recordeu activar la posició “T” del vostre audiòfon o im-

Dia: Dissabte 23, a 
les 20:00, i diumenge 
24 de febrer, a les 
18:00. 

Jane Eyre, al Teatre Auditori Sant Cugat i al Teatre Ta-
Ariadna Gil dóna vida a la heroïna romàn�ca, lliure i independent de "Jane Eyre", de la cèlebre 
novel·la de Charlo_e Brontë en aquest muntatge de Carme Portaceli, recolzat en l'a�nada 
adaptació d'Anna María Ricart i en un repar�ment de primer nivell comandat per Abel Folk. 

Repar�ment: Ariadna Gil, Abel Folk, Jordi Collet i Gabriela Flores, entre altres 

Accessibilitat: Les persones usuàries del sub�tulat poden adquirir les seves localitats al primer 
amfiteatre per a una millor visibilitat. També hi ha bucle magnè�c (recordeu ac�var la posició 
“T” del vostre audiòfon o implant) i so de sala amplificat. 

Dia: Divendres 1 de març les 21:00 
Lloc: Teatre Auditori Sant Cugat.  
Pl. Victòria dels Àngels. 

Dia: Dissabte, 2 de març les 21:00 
Lloc: Teatre Tarragona.  
Rambla Nova, 11. Tarragona. 


